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Velkommen til Historisk museum
I museet finner du utstillinger om norsk
historie fra steinalder til vikingtid og
middelalder. Opplev vår rike samling
av smykker og våpen fra vikingtiden og
kirkekunst fra middelalderen, utforsk
de egyptiske mumiene, og få et innblikk
i verdens kulturelle mangfold i våre
etnografiske utstillinger.

Historisk museum

1. etasje 2. etasje 3. etasje 4. etasje

Etasjeoversikt

Omvisning
Omvsning for skoleklasser 
er gratis. Mer informasjon 
på www.khm.uio.no

Norsk
Utstillinger Universitetet i Oslo



Vikingene og deres forfedre så på dyr 
med ærefrykt og beundring. Bli med 
tilbake til jernalderens Skandinavia, til en 
tid da dyrene preget folks tro og forestil-
linger og – ikke minst – påvirket de vakre 
tingene de skapte, brukte og hadde rundt 
seg.

De første menneskene som kom til landet 
vårt var jegere, og jakten i sin ulike former 
har vært viktig siden. Utstillingen setter 
fokus på jegeren fra den første stein-
alderen frem til vår egen tid. Har fortidens 
jegere noe å lære oss i dag, eller var de 
like hensynsløse mot naturen som vi 
er nå? 

Kilden er Historisk museums nye tilbud
til barn og unge. Her kan du legge fra deg
sekker og jakker, undersøke gjenstander fra
hele verden, lage noe fint i verkstedet, se
en film eller ta en pause rundt kafebordene.
Hver søndag tilbyr vår vert i Kilden aktiviteter
knyttet til våre utstillinger.

Fabelaktige dyr Jegeren Kilden
Temporær utstilling 10.06 – 30.09.22 
4. etasje

Utforsk kulturhistorien med oss!
2. etasje

Temporær utstilling – åpen til 2023
3. etasje

Utstillingen viser hvordan urfolk og 
minoriteter former sin identitet og 
tradisjon i møte med storsamfunnet. Her 
finner du blant annet masker, treskjæring, 
perlebroderier og klesdrakter. Opplev 
Hopi-keramikeren Nampeyos nyskapende 
design, vakker fjærkunst fra Amazonas og 
et religiøst Santeria-alter fra Cuba.

I utstillingen kan du se noen av de mest 
utsøkte gjenstandene som er funnet 
fra norsk vikingtid. Her kan du se vakre 
gullsmykker, praktsverd og den største 
gullskatten som er funnet i Norge. 
Bli kjent med krigskulturen, reisene 
og hvordan samfunnet forandret seg 
gjennom vikingtiden.

Kom tett på flere tusen år gamle følelser. 
Vår nye utstilling viser emosjoner på tvers 
av tid og rom. I denne utstillingen finner 
du utvalgte gjenstander fra museets 
antikk- og Egypt-samlinger. Hver for seg 
forteller de en historie knyttet til følelser 
i sin tid. Men sammen handler de om 
følelser som har likhetstrekk til ulike tider 
og steder: kjærlighet og glede, sorg og 
savn, håp, frykt og ærefrykt.

Amerika VIKINGR Følelser i antikken  
og Det gamle EgyptFast utstilling

3. etasje Fast utstilling            3. etasje
Fast utstilling
2. etasje

Utstillingen viser gjenstander av natur-
materialer som pels, seltarmer, fiskeskinn 
og bark, samt drakter av nyere materialer, 
fra urfolksgrupper i hele Arktis. Bli kjent 
med Bååstede, tilbakeføring av samisk 
kulturarv, og samarbeidet med Kulturarv-
senteret i Gjøahavn om Roald Amundsens 
samling fra Ekspedisjonen til Nordvest-
passasjen 1903-05.

Museet har Norges største myntsamling, 
og inneholder gullmynter gjennom 2600 
år. Her kan du blant annet studere verdens 
første mynt, se Gullskatten som ble
evakuert da nazitroppene fra Tyskland 
okkuperte Norge 9. april 1940, samt den 
omfattende samlingen av ordener og 
gullmedaljer etter Fridtjof Nansen
og Roald Amundsen.

Museet har Norges eldste og største 
samling av egyptiske gjenstander. 
Utstillingen forteller historien om opp-
rinnelsen til museets egyptsamling, og 
den kulturhistoriske «egyptomanien» 
fra slutten av 1700-tallet, gjennom 
1800-tallet, og inn på 1900-tallet.

Arktis og Sub-Arktis Gull verdt Egypt i Europa
Fast utstilling
2. etasje

Fast utstilling
2. etasje

Fast utstilling
2. etasje

Utstillingen viser hvordan naturen 
bryter inn i kulturen og forårsaker både 
sammenbrudd og ny utvikling. Bli kjent 
med utfordringene som møtte de første 
steinaldermenneskene rundt Oslofjorden, 
og hvordan befolkningen i Polynesia har 
lært seg å leve med naturens lunefulle 
og voldsomme krefter.

Enestående kunst fra norske stavkirker. 
I utstillingen viser vi blant annet hvordan 
trefigurer ble til hellige gjenstander. 
Du kan også se Ål-taket, den største 
romutsmykningen som er bevart fra 
norsk middelalder.

Historien om mennesker og dyr handler 
både om samarbeid og dominans. 
I utstillingen iscenesettes et rikt utvalg 
av gjenstander fra museets samlinger 
for å vekke refleksjon og undring. 
Er det sikkert at menneskets utvikling 
handler om vår evne til å kontrollere 
omgivelsene? Finnes det andre 
fortellinger om menneskets relasjon 
til sine omgivelser?

Kollaps Forvandling Kontroll
Fast utstilling
1. etasje

Fast utstilling
1. etasje

Fast utstilling
1. etasje

Enkelte utstillinger kan være stengt i perioder grunnet vedlikeholdsarbeid. Se nettsider for oppdatert informasjon.


